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Vignet Groen schoolplein

Groene schoolpleinen worden steeds vaker aange-
legd, mede dankzij diverse subsidies. Dat is natuurlijk 
een geweldige ontwikkeling, want een groen school-
plein biedt veel voordelen. Wat precies een goed 
groen schoolplein is, hangt van veel dingen af, iedere 
school en iedere schoolomgeving zijn anders en hebben 
verschillende mogelijkheden. Toch zijn er een aantal 
overeenkomsten die een kwalitatief goed groen school-
plein kenmerken. Zo is er gelegenheid voor verschil-
lende manieren van bewegen en spelen. Daarvoor is de 
inrichting van het plein belangrijk. Groen is niet alleen 
om naar te kijken maar ook om te ontdekken en te 
spelen. Los materiaal zoals takken om mee te slepen 
en te bouwen hoort erbij. Ook moet de buitenruim-
te gebruikt kunnen worden voor de lessen, zodat het 
plein ook echt een geïntegreerd onderdeel is binnen de 
school.
Springzaad heeft een checklist opgesteld waarmee 
scholen hun eigen plein kunnen bekijken. Daarmee 
wordt ook duidelijk wat er al gerealiseerd is en waar 
nog kansen voor verbetering liggen. Scholen die groten-
deels aan deze criteria voldoen kunnen een vignet 
Groen Schoolplein aanvragen. Daarmee kan een school 
laten zien dat ze zich inzet voor het groene schoolplein 
en daar trots op is! 

zie: www.springzaad.nl/groeneschoolpleinen

Beheer van natuurtuinen 

Herkenbaar? Je werkt jaren met veel inzet en liefde 
aan je tuin, ziet de tuin volwassen worden maar wordt 
zelf ook een dagje ouder en het onderhoud groeit 
je boven het hoofd. Voor veel tuineigenaren is dat 
een lastig probleem. Bij de SNTP (Samenwerkende 
Natuurtuinen en -Parken) komt weleens een vraag 
om advies of ondersteuning, daar proberen we zoveel 
mogelijk in mee te denken. Naar aanleiding van zo’n 
vraag vroegen we ons ook af hoe het met de bijzon-
dere tuin van vegetatiekundige Victor Westhoff in 
Groesbeek zou zijn. Na zijn overlijden in 2001, bleef 
zijn vrouw Nettie de tuin beheren, maar zij is inmid-
dels de honderd gepasseerd. Toevallig wist een nieu-
we collega van het Brabants Landschap, Gijs Looijen, 
meer. Hij pleegde jarenlang onderhoud in deze tuin. 
Met de verandering van werk- en woonomgeving had 
hij het werk, in samenspraak met Nettie, overge-
dragen aan anderen. Hij ging eens informeren, toen 
bleek dat het niet liep zoals de bedoeling was. Inmid-
dels heeft hij zelf de werkzaamheden weer opgepakt, 
samen met de Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer 
Groesbeek. Verschillende ecologische hoveniers van 
Wilde Weelde werken ook in particuliere natuurtui-
nen, zij voeren bijvoorbeeld maaiwerkzaamheden uit. 
Met zulke oplossingen is het mogelijk om langer van 
de tuin te blijven genieten.
www.sntp.nl
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